
Benvolguts pares 
Benvolgudes mares

Per moltes raons hem iniciat la campanya “Pineda sense Fums”, però un dels principals motius és 
per defensar el dret a la salut dels vostres fills i filles.

De vegades, ells i elles, espectadors innocents, pateixen les conseqüències del tabac sense saber-
ho. Sens dubte, un bon motiu per a intentar protegir-los.

És per això que, amb els pediatres i les infermeres pediàtriques, els farmacèutics, i tots els que 
cuidem de la vostra salut, hem decidit fer pinya per a compartir missatges positius en favor dels 
entorns sense fum.

El tabac és sens dubte causa d'una llista llarga de malalties (càncer, emfisema, bronquitis crònica, 
accidents vasculars...), i és la primera causa de pèrdua de salut i de mort prematura i evitable.  La 
campanya “Pineda sense fums” vol lluitar contra tot això. I volem que sigui una CAMPANYA 
POSITIVA, EN FAVOR DE LA SALUT, en majúscules.

“Pineda sense fums” vol ser una proposta que contamini de SALUT tots i cadascun dels racons 
del nostre entorn. Cal que aquest missatge arribi a tothom i especialment als que encara no són 
fumadors, i sens dubte hem de protegir els més innocents.  També volem ajudar els qui tenen 
dificultats per a deixar de fumar, i moltes coses més.

A vosaltres, pares i mares us demanem implicació, de la mateixa manera que ho demanem als 
professors i als monitors esportius. No hi ha cap dubte de la vostra influència i del vostre rol 
exemplar.

És per tot això que també us demanem que respecteu aquesta nova retolació que hi ha a les 
entrades dels vostres centres : “ESPAI LLIURE DE FUM”

Fem-ho per ells !!
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MANIFEST ENTORN SENSE FUM

L'exposició al Fum Ambiental del tabac (FAT) implica uns riscos importants per a la salut 
de les persones no fumadores. La població infantil n'és especialment vulnerable.

Pares i mares, mestres, entrenadors i entrenadores som models a imitar pels infants, i 
volem ser un model saludable.

1. Perquè volem fer de l'entorn esportiu i educatiu un entorn saludable.

2 Perquè volem protegir els infants del fum.

3. Perquè professors i professores, educadors i educadores, entrenadors i entrenadores 
i pares i mares som un model per als infants.

4. Perquè l'escola constitueix un dels principals escenaris d'aprenentatge dels infants.

5. Perquè educar per a la salut forma part de l’educació dels nostres fills i filles.

6. Perquè l'escola educa amb continguts però també amb l'entorn, el clima i les 
actituds.

7. Perquè quan fem esport fem salut.

8. Perquè la combinació d'esforç físic i tabac posa en perill la salut.

9. Perquè l'esport ajuda a portar una vida activa i dóna benestar físic i mental.

10. Perquè una vida saludable és una vida sense tabac.

11. Perquè la família hi juga un paper important.

Vetllem tots plegats perquè les entrades a les escoles i als espais esportius siguin entorns 
lliures de fum.

Els centres educatius i entitats esportives s'adhereixen al manifest Entorn sense fum i es 
comprometen a vetllar pel seu compliment.
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